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Voor een bedrag van 1.400 euro per
maand huurt Wiebe van B. de wo-
ning aan de Oude Windslaan van
zijn schoonzus. Uit het proces-ver-
baal blijkt volgens justitie dat er
nauwe banden binnen de familie
Van B. zijn. 
De schoonzus van autohande-

laar Van B. wist volgens justitie dat
Van B. in 2010 langere tijd heeft
vastgezeten. De vrouw heeft tegen
de politie verteld dat ze geen be-
moeienissen had met financiële
aangelegenheden van haar zwager.
Hoe Van B. de omvangrijke ver-
bouwing van het huurhuis aan de

Oude Windslaan heeft betaald,
weet ze ook niet, heeft ze tegen-
over de politie verklaard. „Het zal
op papier mijn huis zijn, maar zij
moeten er wonen. Als er wat is,
dan regelen de jongens dat onder
mekaar”, vertelde ze aan de politie.
Volgens de rechtbank was het

bij de broer en schoonzus van Van
B. ook bekend dat de hoofdver-

dachte recent ‘niet ruim in het geld
zat.’ In maart 2015 heeft Van B. van
hen een bedrag van 55.000 euro
geleend.  
Ondertussen is justitie nog

volop bezig met het onderzoek
naar Van B., het zogeheten Travee-
onderzoek. In totaal zijn daarvoor
vorig jaar al vijftien verdachten
aangehouden. De hoofdverdachte
kan een eventuele rechtszaak ove-
rigens in vrijheid afwachten, zijn
gevangenhouding is een half jaar
geleden al geschorst. 
Volgens een woordvoerder van

het Openbaar Ministerie valt er
nog niks te zeggen over wanneer
de strafzaak dient. 

‘Familie wist dat Van B. niet
ruim in het geld zat’
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Linda Hilberink
Almelo

Als Almeloër ken ik het gebouw al
mijn hele leven. Maar gek genoeg heb
ik in de ruim 40 jaar dat ik in Almelo
woon, nog nooit een voet over de
drempel gezet van het imposante
pand aan de Marktstraat. Dat is deze
donderdag anders. Ik ga overnachten
in het voormalige huis van bewaring
dat nu hotel is. 
Van buiten is de voormalige gevan-

genis nog steeds even imposant als
toen er nog boeven opgesloten zaten.
Een degelijk, donker en vierkant ge-
bouw, in de stijl van de Amsterdamse
school. Rode baksteen, gecombineerd
met hardstenen banden en zwarte ko-
zijnen. Het ziet er streng uit. De sfeer
verandert echter direct zodra je de

hardstenen drempel over bent en voet
zet op het hoogpolige tapijt dat in het
hele gebouw ligt. Hoogpolig tapijt, be-
slist geen vloerbedekking waar ik
warm voor loop, maar in deze voor-
malige gevangenis is het functioneel.
Het geeft de gast een gerieflijk gevoel
en de akoestiek is prima. „En het voor-

We blijven bezig,
we gaan een
aantal kamers
moderniseren
—Liesbeth van der Pot

+
� Centrale lig-
ging in de bin-
nenstad.
� Het hotel
ademt een luxe
sfeer, de klant
wordt gastvrij
ontvangen.
� De kamers
zijn met regen-
douches, baden
en sauna’s van
alle gemakken
voorzien
� Het ontbijt
heeft met verse
jus, veel ver-
schillende
broodjes, beleg
en heerlijke
cappuccino een
copieus aanbod.

Comfortabel    

IN BED BIJ HUIS VAN BEWARING

Al meer dan tien jaar laten gasten zich
vrijwillig een of meerdere nachten opsluiten
in de gevangenis die geen gevangenis meer
is. Bij Hotel Huis van Bewaring.

� De celdeuren zijn nog herkenbaar in
de oude gevangenis.

In de rubriek In bed bij
blijven redacteurenvan deze krant eennachtje slapen bij accommodaties in de

regio.
Vandaag: Huis van Be-
waring in Almelo

In bed bij

Bedrijf: Befo Almelo bv
Personeel: 15-20 mensen

Wie de fabriekshal van me-
taalbewerkingsbedrijf
Befo binnenwandelt, valt

het meteen op dat het qua ruimte
niet bepaald overhoudt in het
pand van 2.000 vierkante meter
aan de Edisonstraat 9. „Door auto-
matisering en groei van de omzet
is het inmiddels wat te krap hier”,
vertelt eigenaar Jan Noeverman.
„Geautomatiseerde machines ne-
men nou eenmaal veel ruimte in
beslag.”
Binnen twee jaar hoopt de 54-

jarige eigenaar dan ook de plannen
rond te hebben voor een nieuw te
bouwen fabriekshal. „Dat is ten-
minste de bedoeling. Het pand
moet ongeveer 3.000 vierkante
meter groot worden, met uitbrei-
dingsmogelijkheid tot 4.000 vier-
kante meter.”

Bekende naam
Noeverman nam het bedrijf der-
tien jaar geleden over. „Aan een
naamswijziging heb ik nooit ge-
dacht, omdat Befo een bekende
naam heeft in de branche”, legt hij
uit. Het bedrijf is gespecialiseerd
in het vervormen en bewerken
van metaal. „Met name dieptrek-
ken kunnen wij goed”, vertelt
Noeverman. Hij pakt er een bol-
vormig product bij. „Dit is de bo-
venkant van een parkeerpaaltje.
Het is vervormd door een pers.
Die ronde kanten, daar staan wij
om bekend. Veel collegabedrijven
brengen dat soort werk bij ons on-
der, omdat zij het niet kunnen
maken.”
Toch is het zeker niet het enige

dat er wordt geproduceerd. Befo
levert vooral onderdelen van een
groter geheel en is dus een echte
toeleverancier. Douchegootjes,
delen van filters, maar bijvoor-
beeld ook zonneweringen, afval-
bakken of reclameborden.
In totaal herbergt de fabriek

zo’n 50 machines. „Vier daarvan
zijn volledig geautomatiseerd”,
vertelt Noeverman. „Dat worden
er normaal gesproken steeds meer.
We willen seriematige werkzaam-
heden zoveel mogelijk automati-
seren, maar dat mag niet ten koste
gaan van de flexibiliteit. De vijf-
tien tot twintig werknemers blij-
ven dan ook zeker behouden.”
De automatiseringsslag wordt

niet alleen gemaakt om de grotere
vraag naar producten te bedienen.
„Het wordt ook steeds moeilijker
om echte vakmensen te vinden.
Persoonlijk vind ik het daarom
jammer dat de oude lagere techni-
sche school  niet meer bestaat.”
Noeverman kent de reacties wel

wanneer er een nieuwe machine
wordt onthuld, bijvoorbeeld op
social media. „Dan reageert ie-
mand dat het wel weer ten koste
zal gaan van een werknemer, maar
dat is niet zo. Wel hebben we net
iets andere mensen nodig, aange-
zien het iets meer computerwerk
is in plaats van pure techniek.”
Niet alleen aan de binnenkant

gaat Befo met de tijd mee. Ook aan
de buitenkant is het bedrijf aan
veranderingen onderhevig ge-
weest. „We hebben in juni een
nieuw logo gekregen. Dat was nog
een grotere klus dan ik vooraf
dacht. Op een gegeven moment
denk je dat je het het helemaal in-
gevoerd hebt, maar dan blijkt er
bijvoorbeeld bij voetbalclub
Oranje Nassau nog een oud recla-
mebord te hangen.”

Techniek trekt
Noeverman geniet volop van de

werkzaamheden voor zijn bedrijf.
„Ik wilde altijd al voor mezelf be-
ginnen. Techniek trekt me nou
eenmaal. Zelf in de fabriek wat
dingen uitvoeren, blijf ik dan ook
leuk vinden.”
Als de tijd rijp is, staat de opvol-

ging ook al klaar. „Mijn zoon Nick
werkt ook binnen het bedrijf. Op
termijn gaat hij het overnemen.”

Het wordt steeds moeilijker om
echte vakmensen te vinden
–Jan Noeverman

Gemoderniseerd Befo
groeit uit haar jasje
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� Jan Noeverman van Befo: „Door automatisering en groei wordt
het een beetje te krap hier.” FOTO LENNEKE LINGMONT

Volgens justitie zijn
er  nauwe banden
binnen de familie
Van B.


